คืนชีวิตให้(แม่)แจ่ม
ทันทีที่ได้รบั คําสั่งให้ยา้ ยจาก อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา มาดูแลอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2560 ท่าน
นายอําเภอบุญลือ ธรรมธารานุรกั ษ์ ก็เริม่ ศึกษาหาข้อมูล ข้อเท็จจริงทุกด้านที่เกี่ยวกับอําเภอแม่แจ่ม และหวังที่จะใช้พลัง
ศักยภาพและอํานาจหน้าที่ทงั้ หมดที่ตนมี พัฒนาแม่แจ่มให้วฒ
ั นาอย่างยั่งยืน
“อําเภอแม่แจ่มเป็ นอําเภอที่มีเนือ้ ที่ใหญ่มากเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ มีขนาดเนือ้ ที่ประมาณ 1.7 ล้านไร่ ประกอบด้วย

หมูบ่ า้ นทัง้ หมด 104 หมูบ่ า้ น แต่สงิ่ ที่นา่ ตกใจคือ แม่แจ่มรายล้อมไปด้วยไร่ขา้ วโพด และหนีส้ นิ ครัวเรือน เฉพาะภาค
เกษตรภาคเดียว คนแม่แจ่มมีหนีส้ นิ มากถึง 1,700 ล้านบาท ในด้านสุขภาพ คนแม่แจ่มมีปัญหาสุขภาพมาก ซึง่ มีผลมา
จากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรอย่างเข้มข้น และภาพทีเ่ ห็นจนเป็ นปรกติของแม่แจ่ม โดยเฉพาะในหน้าฝน คือ การชะ
ล้างของดินที่ไหลลงมากองอยูร่ มิ ถนน สีแดงขุน่ เต็มไปหมด การใช้ที่ดินปลูกข้าวโพดต้องทําให้ทดี่ ินโล้นเตียนก่อน แล้วจึง
ค่อยหยอดข้าวโพดลงไป และที่สาํ คัญในระยะเวลาหนึง่ ปี ใช้เนือ้ ทีป่ ลูกข้าวโพดเพียง 4 เดือน อีก 8 เดือนปล่อยที่ดินทิง้ ร้าง
ไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในช่วงที่มารับตําแหน่งใหม่ ๆ ยอมรับว่าเครียดและวิตกกังวลมาก เพราะขนาดของพืน้ ที่และปั ญหาที่เกิดที่อาํ เภอแม่
แจ่มเป็ นประสบการณ์ใหม่สาํ หรับผม ปั ญหาที่เจอในอําเภออื่นไม่ได้หนักขนาดนี ้ พืน้ ที่ปลูกข้าวโพดมากถึง 100,000 ไร่
การชะล้างพังทลายของดิน หนีส้ นิ การเจ็บไข้ได้ป่วย โครงสร้างพืน้ ฐาน ประปา ถนน ไฟฟ้าบางหมูบ่ า้ นก็ไม่มี ปั ญหา
หมอกควันก็หนัก หลังเสร็จพระราชพิธีพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็เริม่ วิตกกังวลว่าจะแก้ปัญหาที่รุมล้อม
อําเภอแม่แจ่มอย่างไร โชคดีที่ผมมีกลั ยาณมิตร คุณขวัญจิต คําแสน ที่เคยทํางานพัฒนาชุมชนด้วยกัน ได้เชื่อมต่อให้รูจ้ กั
ดร วิวฒ
ั น์ ศัลยกําธร หรือ อาจารย์ยกั ษ์ ผูน้ อ้ มนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 มาแปลงสูร่ ูปธรรม
โคกหนองนาและสร้างตัวอย่างความสําเร็จมาแล้วในหลากหลายพืน้ ที่ ในหลากหลายชุมชนด้วยการหันกลับมาพึง่ ตนเอง
และด้วยพลังความร่วมมือของคนตัวเล็กตัวน้อย วันแรกที่พบ อาจารย์ยกั ษ์ เป็ นงานเอามือ้ ที่วดั พระธาตุดอยผาส้ม อําเภอ
สะเมิง ในกิจกรรม “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ยังเป็ นภาพที่ประทับใจ เห็นการชุมนุมผูค้ น
ทัง้ พระสงฆ์ เด็กนักเรียน ชาวบ้าน คนเมืองทีเ่ ดินทางมาจากทุกสารทิศ มาช่วย “เอามือ้ สามัคคี” ในการมาร่วมกันพลิกฟื ้ น
ธรรมชาติ ความตัง้ ใจในการขับเคลือ่ น “คืนชีวิตให้แม่แจ่ม” อย่างจริงจัง หากต้องการให้อาจารย์มาช่วย อาจารย์ยกั ษ์
ขอให้ผมรับปากว่าจะอยูเ่ ป็ นนายอําเภอที่แม่แจ่มอย่างน้อย 2 ปี ซึง่ ผมก็รบั ปาก หลังจากนัน้ ในเดือนมีนาคม ปี 61
อาจารย์ก็จดั กิจกรรมเอามือ้ ที่บา้ นขีม้ กู อําเภอแม่แจ่ม ผมไม่เคยเห็นงานเอามือ้ ทีใ่ หญ่และมีคนมามากขนาดนีม้ าก่อน มี
ภาพประทับใจของครอบครัวนึง เค้าเล่าว่า เค้านั่งรถไฟมาจาก นครศรีธรรมราช และต้องต่อรถไฟทีก่ รุงเทพฯ และต้องนั่ง
รถต่อมาถึงที่นี่ ซึง่ มันไกลมากๆ ผมได้เริม่ มองเห็นวิธีการทีจ่ ะแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ระดับครัวเรือนในเรือ่ งของการ
“พึง่ ตนเอง” ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า โดยอาศัย “พลังสามัคคีของคนตัวเล็ก ๆ” ตอนนัน
้ ผมเริม่ เข้าใจ แต่ก็ภาพก็ยงั
ไม่ชดั นัก อาจารย์ยกั ษ์ก็ชวนต่อให้ไปกิจกรรมเอามือ้ ที่พะกอยวา อําเภอแม่กระทิง จังหวัดตาก ผมพาผูน้ าํ กลุม่ เล็กๆ หนึง่
คันรถตูไ้ ปด้วย พอไปเห็นที่น่นั โอ้โห มันเป็ นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ที่น่นั ผมได้เห็นคนเป็ นร้อยขุดคลองไส้ไก่ เห็นโคก
หนอง นา ที่เป็ นรูปธรรม และเห็นตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลงในเชิงพืน้ ที่ เห็นชัดว่าเริม่ มีป่า ไปดูทนี่ าของลุงการี ไปดูที่

สวนของกํานันวิทยา เริม่ เกิดความเชื่อมั่นว่าแนวทางนีจ้ ะช่วยให้เราพลิกฟื ้ น แก้ปัญหาแม่แจ่มได้จริง การได้ไปเข้า
หลักสูตรฝึ กอบรมที่ศนู ย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ ง (อ บ้านบึง จ ชลบุร)ี เรียนรูแ้ นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เห็น
สภาพของการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีท่ ี่เดิมเป็ นดินดาน แห้งแล้ง เต็มไปด้วยสารเคมีพษิ ของมาบเอือ้ ง ให้สามารถกลับมาอุดม
สมบูรณ์ได้ ยิ่งเป็ นพลังความเชื่อมั่นว่าแนวทางที่เรากําลังเดินนีถ้ กู ทางแล้ว

ภาพที่มาบเอือ้ ง สามารถเอามาจําลองภาพของแม่แจ่มได้ดี แม่แจ่ม เมื่อก่อนอุดมสมบูรณ์มาก เต็มไปด้วยป่ าไม้สกั ที่มี
คุณภาพมาก ในยุคที่มีสมั ปทานป่ าไม้ ไม้ก็ถกู ตัดและเอาข้าวโพดเข้ามาแทน อันที่จริงโอกาสที่แม่แจ่มจะฟื ้ น เมื่อเทียบกับ
มาบเอือ้ งมันง่ายกว่ามาก เพราะธรรมชาติของดินที่แม่แจ่ม ไม่ได้เป็ นดินดานเหมือนที่มาบเอือ้ ง ผมเชื่อว่าถ้ามาบเอือ้ งทํา
ได้ แม่แจ่มก็ทาํ ได้แน่นอน เพียงแต่คนแม่แจ่มติดอยูใ่ น “กับดัก” พืชเชิงเดี่ยวมานานมากร่วม 20 ปี เวลาที่จะชวนให้เค้า
ออกมาจากกับดักนัน้ มันเป็ นความเสีย่ งทีเ่ ค้าไม่แน่ใจว่าถ้าก้าวออกไป เค้าจะรอดหรือเปล่า กับการที่เค้าอยูแ่ บบนีเ้ ค้าชัวร์
คือมันจนชัวร์ กับการที่เค้าขายได้มีเงินหมุนทุกปี ไม่วา่ จะถูกจะแพง ข้าวโพดเค้าขายได้เสมอ แต่เมื่อเราได้ไปเห็นมาบเอือ้ ง
ที่สามารถสร้างป่ า สร้างอาหารการกินโดยไม่ตอ้ งพึง่ ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ผมมั่นใจว่าแม่แจ่มทําได้ การไปอบรมที่มาบเอือ้ ง
นอกจากที่เราจะได้เห็นการฟื ้ นฟูดิน ต้นไม้ และเทคนิคการพึง่ ตนเองต่าง ๆ แต่สงิ่ ที่ได้มากกว่านัน้ คือได้ “แรงบันดาลใจ ได้
แรงศรัทธา” อาจารย์ยกั ษ์เล่าถึงสมัยที่อาจารย์เดินตามพระองค์ทา่ นไปไนที่ตา่ ง ๆ และเล่าถึงการทุม่ เทพระวรกายในการ
ทํางานเพื่อพสกนิกร รวมถึงการที่เห็นอาจารย์ตอ้ งเหน็ดเหนื่อยยืนบรรยายถึง 3 ชั่วโมง มันทําให้เราสะท้อนใจ ตัวเราเป็ น

นายอําเภอแท้ ๆ อยูใ่ นระบบราชการมาถึง 20 ปี ก็ยงั ไม่ได้ลกึ ซึง้ อะไรกับสิง่ ที่พระองค์ทา่ นได้สอน ได้ทาํ ให้เราดู เราก็ทาํ
แหละ ตามระบบราชการ มีนิทรรศการให้ชาวบ้านได้ดู แต่เราไม่ได้เข้าใจจริง ๆ ไม่ได้เข้าถึงหลักคิด จิตวิญญาณ ทีพ่ ระองค์
ท่านได้สอนไว้ และได้ทาํ ให้ดู และผมก็เชื่อเลยว่า “ถ้าจะแก้ปัญหาแม่แจ่ม มันไม่ใช่เปลีย่ นชนิดไม้ให้เค้า ไม่ใช่วา่ เอาอะไร
มาแทนข้าวโพด แต่มนั ต้องเปลีย่ นที่ “ระบบคิด” การเปลีย่ นแม่แจ่ม มันจึงต้องเริม่ ต้นมาเปลีย่ นที่ “คน” และนั่นหมายถึง
การเปลีย่ นที่ “ผูน้ าํ ” ก่อน อีกเหตุผลนึงคือวัฒนธรรมของชาวกะเหรีย่ ง เขาเชื่อผูน้ าํ ผูน้ าํ ว่าอย่างไรก็เอาตามนัน้ การเปลีย่ น
“วิธีคดิ วิธีมองปั ญหา” ด้วยระบบคิดใหม่ของ “ผูน้ าํ ” จึงเป็ นการ “กลัดกระดุมเม็ดแรก” ของการคืนชีวิตให้แม่แจ่ม ซึง่
เริม่ ต้นด้วยการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจถึงแก่นแท้
ด้วยความสนับสนุนจากครูบาอาจารย์ อาจารย์ยกั ษ์ อาจารย์โก้ (ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล) ที่เชื่อมต่อ กฟผ ให้เป็ น
ผูส้ นับสนุน กํานันทัง้ 7 ตําบลและผูใ้ หญ่บา้ นทัง้ 104 หมูบ่ า้ น ในการฝึ กอบรม “ผูน้ าํ การขับเคลือ่ นการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่วดั พระธาตุดอยผาส้ม อ สะเมิง หลักสูตร 5 วัน 4 คืน แบบเดียวกันกับหลักสูตรที่มาบ
เอือ้ ง ในเดือนมิถนุ า ปี 62 และต้องกราบขอบพระคุณครูบาจ๊อก (พระวีระยุทธ์ อภิวีโร) และทีมงาน ที่ได้สร้างตัวอย่าง
ความสําเร็จไว้ให้ได้เห็น สะเมิงพืน้ ที่ติดกับแม่แจ่ม และปั ญหาก็คล้าย ๆ กัน มีแต่ไร่ขา้ วโพด เค้าใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี ป่ าก็
กลับมาเต็มไปหมด มีนาํ้ ไหลไม่เคยแห้ง มีฝายเป็ นพัน ๆ ลูกอยูใ่ นห้วย และเราก็เห็นชัดว่า ถ้าเราทําฝายได้มากเท่าไหร่ เรา
ก็จะสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน สร้างป่ าให้กลับมาได้ รวมทัง้ ป้องกันปั ญหานํา้ ท่วมไหลหลากได้ จุด
เปลีย่ นคือการรับปากครูบาอาจารย์ที่จะกลับมาสร้างฝายให้ได้หมูบ่ า้ นละ 500 ฝาย อบรมเสร็จปลายมิถนุ า 62 ต้นเดือน
กรกฎาพวกเราก็เริม่ ลงมือทําฝายกัน จําได้แม่นเลย พอทําไปได้ 3 เดือน พายุโพดุลเข้า มีหลายหมูบ่ า้ นที่ทาํ ฝายไปแล้ว
หลายร้อยตัว หลายหมูบ่ า้ นก็เป็ นหลายพันตัว ตอนนัน้ ก็สง่ รูปกันมาให้ดวู า่ ดินตะกอนทีถ่ กู ชะล้างและเก็บกักไว้ที่หน้าฝาย
นัน้ มันมหาศาลมาก ตอนนัน้ รูส้ กึ ทึง่ เลย เพราะไม่คิดว่าตะกอนดินจะถูกกักเก็บไว้ได้มากขนาดนี ้ ก็ยิ่งตอกยํา้ ให้เราเห็นว่า
เรามาถูกทางแล้ว คือ 1 ไปดูของจริงมาแล้ว 2 ลงมือทํา 3 พายุเข้าและเห็นดินตะกอนถูกกักเก็บไว้ที่หน้าฝาย
สถานการณ์พงั ทลาย การชะล้างหน้าดินก็เริม่ ลดลง และเริม่ มีแอ่งนํา้ อยูใ่ นห้วยมากขึน้ ชาวบ้านเริม่ ถ่ายรูปเอามาอวดกัน
เริม่ เกิดเป็ นความเชื่อมั่น และชาวบ้านก็ลยุ ทํา รวมทัง้ เราได้สญ
ั ญาว่าเราจะมอบฝายที่ทาํ ไว้แล้วทัง้ หมด 52,000 ฝาย ใน
งานวันดินโลกที่เราจะจัดขึน้ ในเดือนธันวาคม ปี 62 ฝาย 52,000 ฝายทําเสร็จภายใน 5 เดือน จากกรกฏาถึงพฤศจิกา ใน
งานวันดินโลกเรามีพิธีประกาศเกียรติคณ
ุ ให้พวกเค้า พร้อมทัง้ มอบรางวัลให้เป็ นขวัญกําลังใจให้กบั 3 หมูบ่ า้ นแรกที่ทาํ
ฝาย 500 ตัวเสร็จก่อน รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท รองชนะเลิศ 30,000 และที่สาม 20,000 บาท เอาไปพัฒนาหมูบ่ า้ น
รางวัลชนะเลิศคือบ้านห้วยขีเ้ ปอะ ตําบลแม่ศกึ ไม่นา่ เชื่อว่า ชาวบ้านบ้านห้วยขีเ้ ปอะ ใช้เวลาเพียง 3 วันในการทําฝาย
500 ตัว เราเห็นทักษะการบริหารจัดการของเค้า อันทีจ่ ริง เค้ามีศกั ยภาพในการบริหารจัดการ เพียงแต่ที่ผา่ นมา มันไม่ได้
ถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลือ่ นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงพืน้ ที่ หรือในเชิงประเด็น วิธีการบริหารจัดการ เค้าบอกว่า
เค้ามีอยู่ 200 กว่าหลังคาเรือน เค้าก็เรียกประชุม และแบ่งหลังคาเรือนให้ไปรับผิดชอบทําฝาย ครัวเรือนละ 2 ตัวกว่า ๆ
หลังคานึงมีแรงงานประมาณ 4-5 คน ทําวันเดียวก็เสร็จ หลายหมูบ่ า้ นก็ใช้วิธีการแบบนี ้

ผมว่าเรื่องฝาย มันจุดประเด็นให้คนหันกลับมามองปั ญหาของตัวเองมากขึน้ เพราะเค้าเริม่ รู้ว่า นํ้าทีห่ ายไป ป่ า
ที่ลดลง หนี้สนิ ทีเ่ พิ่มขึน้ อาการเจ็บป่ วยที่มากขึน้ หมอกควันไฟป่ าที่รุนแรงขึน้ มันเป็ นปั ญหาที่เชื่อมโยงเป็ น
เรื่องเดียวกัน ถ้าเค้ากลับมาตัง้ หลัก และลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จริงอยูม่ ันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้
ภายในปี สองปี มันเป็ นเรื่องทีต่ ้องใช้เวลา แต่ถา้ เค้ามีความเพียรที่จะทําไปสัก 4-5 ปี ผมเชื่อว่าหนี้สินจะลดลง

มันจะดีขนึ้ แน่ ๆ เราเห็นแล้ว เราลงมือทํากับตัวเอง แล้วก็เห็นแล้วว่ามันแก้ปัญหาได้จริง ความเจ็บป่ วยจะ
ลดลง การเผาก็จะลดลง การชะล้างพังทลายจะลดลง สถานการณ์นํ้าอะไรต่าง ๆ จะดีขนึ้

การสือ่ สารอย่างสมํ่าเสมอ ช่วย “ชมและเชียร์” บอกเล่าเรือ่ งราว ภาพตัวอย่างของคนทีก่ าํ ลังลงมือทํา เห็นการ
เปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่ มีมลู นิธิ earth safe เข้ามาเป็ นแรงหนุน ช่วยแปรรูป ทําผลิตภัณฑ์ หาตลาดให้ ช่วยให้การ
ขับเคลือ่ นดําเนินต่อไปอย่างคึกคัก แต่จดุ เปลีย่ นที่สาํ คัญยิ่ง ณ ขณะนีค้ ือการที่ทงั้ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง
มหาดไทยขานรับเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโคก หนอง นา มาเป็ นแนวทางในการฟื ้ นฟู พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ในภาวะทีเ่ ราต้องต่อสูก้ บั โควิท 19 มันตอกยํา้ ว่าสิง่ ที่เค้าทําอยูม่ นั เป็ นแนวทางที่ถกู ต้อง ไม่วา่ คนจะตกงานอย่างไรก็ตาม
คนต้องรอด คนต้องมีขา้ วปลาอาหารกิน และในสถานการณ์แบบนีค้ นแม่แจ่มจะ “ตายทีหลัง” เพราะเค้าสามารถพึง่ ตนเอง
ได้ เค้ามีทนุ เดิม มีที่ดิน มีองค์ความรูจ้ ากการที่ได้ไปรํ่าเรียนมา แต่เราไม่ได้ตอ้ งการการเปลีย่ นแปลงเฉพาะพืน้ ที่บางพืน้ ที่
เราต้องการเห็นการเปลีย่ นแปลงทัง้ 104 หมูบ่ า้ น เพราะปั ญหาของแม่แจ่มทัง้ 104 หมูบ่ า้ นเหมือนกันหมด เปรียบได้กับ
หมูป่าอคาเดมีทตี่ ิดอยูใ่ นถํา้ คือติดอยูใ่ นปั ญหาหนีส้ ิน ปั ญหาหมอกควัน การชะล้างพังทลาย ความเจ็บป่ วย
สารพิษ หาทางออกไม่เจอ 2 ปี ที่ผา่ นมาเราพยายามช่วยหมูป่าออกจากถํา้ เราช่วยได้เป็ นบางตัว แต่เรามีลกู หมูอยู่
60,000 ตัว 19,000 ครอบครัว คิดแบบคนใจร้อนที่อยากเห็นการเปลีย่ นแปลงเร็ว ๆ ทัง้ พืน้ ที่ไปพร้อม ๆ กัน อําเภอแม่แจ่ม
ทัง้ 104 หมูบ่ า้ นจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ “การพัฒนาพืน้ ทีต่ ้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล” ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําลังดําเนินการอยูใ่ นขณะนี ้ อีกไม่ชา้ เราจะมีศนู ย์เรียนรูศ้ าสตร์
พระราชาประจําตําบลทัง้ 7 ตําบล และครัวเรือนต้นแบบ 1396 ครัวเรือนจาก 104 หมูบ่ า้ น เราโชคดีที่เราได้สร้างกลไก
การจัดการพืน้ ที่ขนึ ้ มาแล้ว โดยการสร้างทีมตําบลขึน้ มา ตําบลละ 1 ทีม ใน 1 ทีมตําบลประกอบด้วยปลัดอําเภอ เกษตร
ตําบล พัฒนากรตําบล หัวหน้าสถานีอนามัย ครูบาอาจารย์ในตําบล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ ทีมตําบลมีภารกิจหลักทีจ่ ะ
ขับเคลือ่ นสร้างศูนย์การเรียนรูฯ้ และครัวเรือนต้นแบบให้ประสบความสําเร็จ ทุกตําบลจะมีศนู ย์เรียนรู ้ ที่มีรูปธรรมจับต้อง
ได้ และเป็ นที่เรียนรูไ้ ด้จริง ๆ และครัวเรือนต้นแบบในแต่ละหมูบ่ า้ นต้องเกิดขึน้ จริง”
ท่านนายอําเภอบุญลือ ธรรมธารานุรกั ษ์ ผูอ้ ทุ ิศพลังกาย และชีวิตทัง้ หมดในภารกิจ “คืนชีวิตให้(แม่)แจ่ม” กล่าวอย่าง
มั่นใจว่า ภายในระยะเวลาอันไม่ชา้ นี ้ แม่แจ่มจะฟื ้ นคืนชีวิตกลับมา ข้าวปลาอาหาร ธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์จะฟื ้ น
คืนกลับมา ด้วยพลังสามัคคีของชุมชน และการพึง่ ตนเอง บนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9
อย่างแน่นอน

